
MEMO

Aan : Gemeenteraad
Cc : Grondbedrijf/Griffier
Van : College
Datum : Woensdag 26 februari 2020
Betreft : Vervolg behandeling Nota Grondbeleid 2020

Inleiding en samenvatting

Op 20 februari 2020 heeft tijdens de Informatieavond de behandeling plaatsgevonden van 
de Nota Grondbeleid 2020. 

Er zijn diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. In deze memo wordt hierop nader  - 
integraal - ingegaan. Een samenvatting van de bevindingen en conclusies en de wijze 
waarop daarmee wordt omgegaan luidt als volgt:
1e de spel- en schrijffouten worden/zijn aangepast in het raadsvoorstel en/of -besluit;
2e het woord “vertrouwelijk” (bij onderwerp voorkeursrecht) wordt/is geschrapt bij 
beleidskader 3 in het raadsvoorstel en -besluit en de Nota Grondbeleid 2020;
3e de interpretatie en verduidelijking van beleidskader 4 wordt niet aangepast; hier wordt de 
lijn gevolgd van een in te dienen amendement, waarvan voor de tekst gebruik kan worden 
gemaakt van deze memo;
4e aan bijlage 3 van de Nota Grondbeleid 2020 wordt voorbeelden toegevoegd die de 
werking van het revolverende budget voor strategische aankopen verduidelijken

De wijze van aanpak en verwerking is afgestemd met de Griffier en in overeenstemming met 
de toezeggingen/afspraken tijdens informatieavond. De voorzet voor de tekst als bedoeld in 
punt 3 moet worden gezien als een préadvies/bouwsteen voor een eventueel in te dienen 
amendement.

Uitwerking bevindingen en conclusies

1e Spel- en schrijffouten

Raadsvoorstel 

1. Tegenargument / Alternatieve scenario’s punt 1, tweede zin luidt:

“Wanneer de gemeente als kiest voor een overwegend faciliterend (risicomijdend) 
grondbeleid….. 

en

laatste zin luidt:
“Een verruiming van het gemeentelijke gereedschapskist is dan niet nodig”.
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Deze zinnen lopen tekstueel niet. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s punt 1, tweede zin komt daarom als volgt te luiden:

“Wanneer de gemeente kiest voor een overwegend faciliterend (risicomijdend) 
grondbeleid…..

en

laatste zin komt daarom als volgt te luiden:
“Een verruiming van de gemeentelijke gereedschapskist is dan niet nodig”

2e Gebruik woord “vertrouwelijk” in beleidskader 3 (vestigen voorkeursrecht)

Raadsvoorstel en-besluit en Nota Grondbeleid 2020

1. Beleidskader 3 laatste zin luidt:
“De meerwaarde moet in een (vertrouwelijk) raadsvoorstel tot het vestigen van het 
voorkeursrecht goed worden beargumenteerd”.

Het woord “vertrouwelijk” wordt geschrapt. Was overgenomen uit het bestaande 
beleidskader, maar past niet in het principe van een “open bestuurscultuur” en de wijze 
van besluitvorming van de raad.

Beleidskader 3 laatste zin komt daarom als volgt te luiden:
“De meerwaarde moet in een raadsvoorstel tot het vestigen van het voorkeursrecht goed 
worden beargumenteerd”.

3e Interpretatie en verduidelijking beleidskader 4

Raadsvoorstel en -besluit en Nota Grondbeleid 2020

1. Beleidskader 4, tweede bullit, tweede zin luidt:
“Verantwoording richting de raad zal achteraf plaatsvinden voorzien van een 
onderbouwing”

De gekozen formulering is onvoldoende in overeenstemming met de bedoeling van de 
actieve informatieplicht van college naar de raad enerzijds en de financiële 
verantwoording achteraf bij de eerstvolgende bestuursrapportage anderzijds.

Beleidskader 4, tweede bullit, tweede zin komt daarom als volgt te luiden:
“Het college informeert de raad zo spoedig mogelijk over een aankoop voorzien van een 
toelichting en onderbouwing. De financiële verantwoording vindt achteraf plaats bij de 
eerstvolgende bestuursrapportage”.
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2. Risico’s / financiën punt 2 laatste zin luidt:
“Verantwoording richting raad over de feitelijke aankopen zal achteraf plaatsvinden 
voorzien van een toelichting en onderbouwing bij de eerstvolgende bestuursrapportage”.

Formulering van de zin wordt aangepast overeenkomstig de bedoeling. Daarbij bestaat 
enerzijds een onderscheid tussen de actieve informatieplicht van het college naar de 
raad (zo spoedig mogelijk informeren, bijvoorbeeld in de Raads-Informatie-Brief) en 
anderzijds de financiële verwerking die plaatsvindt bij de eerstvolgende 
bestuursrapportage (voorjaarsnota of najaarsnota).

Risico’s / financiën punt 2 laatste zin komt daarom als volgt te luiden”
“Zodra het college een strategische aankoop heeft gedaan wordt de raad zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd over de feitelijke aankoop voorzien van een toelichting en 
onderbouwing. De financiële verwerking van de aankoop vindt achteraf plaats bij de 
eerstvolgende bestuursrapportage”. 

Nota Grondbeleid 2020 Gemeente Leusden
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1. Beleidskader 4: inleidende tekst, 2e alinea, 4e zin luidt als volgt:
“Dit houdt in dat wanneer bijvoorbeeld strategisch verworven gronden worden verkocht 
aan een ontwikkelaar, de verkoopopbrengsten ten gunste vallen aan het budget voor 
nieuwe strategische / incidentele aankopen (vrijval budget)”.

De redactie is qua interpretatie niet voldoende helder geformuleerd. Een 
verkoopopbrengst kan leiden tot winst of verlies. Het is niet de bedoeling dat dit leidt tot 
verhoging of verlaging van het revolverende budget. De oorspronkelijke verwervingsprijs 
is daarom altijd leidend voor de vrijval van het budget voor nieuwe aankopen. Daarom is 
de beleidsnota aangevuld met bijlage 3 waarin het principe van de werking van het 
revolverende budget met voorbeelden is verduidelijkt.

Beleidskader 4: inleidende tekst, 2e alinea, 4e zin komt daarom als volgt te luiden:
“Dit houdt in dat wanneer bijvoorbeeld strategisch verworven gronden worden verkocht 
aan een ontwikkelaar, de oorspronkelijke verwervingsprijs ten gunste zal vallen aan het 
budget voor nieuwe strategische / incidentele aankopen (vrijval budget)”.
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Bijlage 3 Voorbeelden werking revolverend budget

Voorbeeld 1 Strategische verkoop door gemeente van grond/opstal aan ontwikkelaar 
met winst:
Verwervingsprijs € 1.000.000
Verkoopprijs € 1.200.000
Weer beschikbaar voor strategische aankopen € 1.000.000 
(tot maximum van € 5.000.000)
De winst van € 200.000 komt via winstbestemming  ten gunste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf. 

Voorbeeld 2 Strategische verkoop door gemeente van grond/opstal aan ontwikkelaar 
met verlies (maatschappelijk belang groot):
Verwervingsprijs € 1.500.000
Verkoopprijs € 1.300.000
Weer beschikbaar voor strategische aankopen € 1.500.000 
(tot een maximum van € 5.000.000). 
Verlies van € 200.000 dient direct genomen te worden ten laste van de Algemene Reserve 
Grondbedrijf.

Voorbeeld 3 Strategische aankopen reeds gedaan tot € 5.000.000
Nieuwe kans tot aankoop voor € 1.000.000

Valt buiten maximum revolverend budget; college kan niet aankopen, moet hiervoor eerst 
naar de raad.

Voorbeeld 4 Strategische aankoop voor € 1.000.000 reeds gedaan, niet verkocht aan 
derden of ingebracht in een vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie.

Restant revolverend budget voor strategische aankopen bedraagt nog € 4.000.000

Voorbeeld 5 Strategische aankoop grond/opstal van € 2.000.000 ingebracht in 
gemeentelijke grondexploitatie door de raad vastgesteld, waardering op toekomstige 
opbrengstwaarde € 2.300.000

Inbreng van grond/opstal in een vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie is op basis van 
de actuele boekwaarde (€ 2.000.000 en eventueel aangevuld met bijkomende kosten en 
rentekosten). Weer beschikbaar voor strategische aankoop (revolverend budget) 
€ 2.000.000 (tot maximum € 5.000.000)

Voorbeeld 6 Strategische aankoop € 1.000.000 ingebracht in grondexploitatie door de 
raad vastgesteld, waardering op toekomstige opbrengstwaarde € 800.000. 
De verliesvoorziening van € 200.000, dient direct genomen te worden ten laste van de 
Algemene Reserve Grondbedrijf. Weer beschikbaar voor strategische aankoop (revolverend 
budget) € 1.000.000.
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Toelichting op gestelde vragen

1. Vraag: 
Begrip marktwaarde en het belang van de eigenaren; hoe daar rekening mee 
gehouden?

Beleidsnota beleidskader 4 inleidende tekst 3e alinea luidt als volgt:

Aangekochte gronden / opstallen worden verantwoord op de balans. Het risico is 
aanwezig dat aangekochte gronden / opstallen op termijn alsnog niet worden ingezet  
voor ruimtelijke ontwikkeling. Een financiële afwaardering kan een gevolg hiervan 
zijn. Aankoop tegen de actuele marktwaarde is dan ook een beheersmaatregel. Het 
resterende risico wordt opgenomen in het weerstandsvermogen.

Antwoord:
Naast risicomanagement zal de gemeente ook tegen de actuele marktwaarde 
moeten aankopen in het kader van staatssteun. Met actuele marktwaarde wordt 
bedoeld “de marktwaarde op basis van de huidige bestemming”. De actuele 
marktwaarde moet blijken uit een onafhankelijke taxatie. 

De taxatiewaarde vormt de basis voor de onderhandelingen tussen gemeente en 
grondeigenaar. De uiteindelijke verkoopprijs is doorgaans een onderhandelings-
resultaat, en kan daardoor afwijken van de taxatiewaarde. Dit kan te maken hebben 
met de marktwaarde op basis van de toekomstige bestemming. Echter, bij 
strategische aankopen kan de toekomstige bestemming juist onzeker zijn. Daarom 
hanteert de gemeente als uitgangspunt om de actuele marktwaarde te baseren op de 
huidige bestemming. Een grondeigenaar heeft logischerwijs wel de voorkeur voor 
gedeeltelijke verrekening van de eventuele waardestijging op basis van de 
toekomstige bestemming in de uiteindelijke verkoopprijs. 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat, vooral bij gronden met een agrarische 
bestemming, de gronden worden aangekocht op basis van de huidige bestemming. 
Hierbij wordt vervolgens een afspraak gemaakt dat wanneer de toekomstige 
ontwikkeling daadwerkelijk gaat plaatsvinden, een deel van de waardestijging (op 
basis van de toekomstige bestemming) te zijner tijd wordt toegerekend aan de 
grondeigenaar. Een dergelijke afspraak is een onderhandelingsresultaat. 

Wanneer de gemeente alsnog wil afwijken van de taxatiewaarde, om de strategische 
aankoop toch mogelijk te maken, dan zal de gemeente dit goed moeten 
onderbouwen en motiveren (directe informatieplicht achteraf richting de raad). 

Naast strategische aankopen kan ook sprake zijn van onteigening. Bij onteigening is 
reeds sprake van een bestemming. In dergelijke gevallen is sprake van de 
“onteigeningswaarde”. Naast de actuele marktwaarde van grond/opstal wordt in de 
aankoopprijs door de gemeente ook rekening gehouden met compensatie voor de 
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eigenaar voor alle schade als gevolg van (minnelijke) onteigening. Dit wordt volledige 
schadeloosstelling genoemd (vermogensschade, inkomensschade, bijkomende 
kosten etc.).

2. Vraag: 
Initiatief vestigen voorkeursrecht op verzoek particulieren/belanghebbenden. Is dat 
mogelijk? 

Beleidsnota hoofdstuk 5, Ontwikkelstrategieën, Activeren, 2e alinea luidt als volgt:

Bij activerend beleid kan de gemeente zelfs overwegen om een voorkeursrecht te 
vestigen op potentiele ontwikkelgronden ten behoeve van energieprojecten zonder 
dat de gemeente zelf op eigen rekening en risico investeert in het project. Het 
vestigen van een voorkeursrecht is een middel om bijvoorbeeld regie te behouden 
om beleidsmatig ruimte te creëren voor lokale energiecoöperaties voor de 
ontwikkeling van of participatie in zonneparken. 

Antwoord:
In theorie is het mogelijk dat de gemeente op verzoek van 
particulieren/belanghebbenden (initiatiefnemers van bijvoorbeeld grootschalige 
energieprojecten), overweegt om een voorkeursrecht te vestigen. Het is een 
denkbaar scenario dat initiatiefnemers bereid zijn om te investeren in grootschalige 
energieopwek in het buitengebied, maar niet tot overeenstemming kunnen komen 
met grondeigenaren. Het is mogelijk dat grondeigenaren wel openstaan voor 
bijvoorbeeld grondverkoop ten behoeve van een zonnepark, maar de voorkeur geven 
aan grondverkoop aan een commerciële partij. Aangezien in het Klimaatakkoord 
wordt gestreefd naar lokaal eigendom van 50%, kan de gemeente overwegen om 
een voorkeursrecht te vestigen. De grondeigenaar zal dan de gronden eerst moeten 
aanbieden aan de gemeente in plaats van een commerciële marktpartij. De 
gemeente kan bij aanbieding besluiten om de gronden aan te kopen. Vanuit 
grondeigendom kan de gemeente vervolgens de ontwikkeling van een zonnepark 
faciliteren in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers, en daarbij een 
commerciële marktpartij selecteren.  

Echter, het risico is aanwezig dat de grondeigenaar besluit om de gronden niet te 
verkopen, ondanks dat een voorkeursrecht is gevestigd. Gezien de benodigde 
versnelling van de energietransitie (en de opgenomen deadlines in het 
Klimaatakkoord) kan de gemeente juist overwegen om samen met de initiatiefnemers 
op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Dit kan op gemeentelijke gronden, de 
gemeente kan gronden verwerven of de gemeente kan bemiddelen met 
grondeigenaren die hun gronden tijdelijk willen verhuren ten behoeve van 
bijvoorbeeld een zonnepark. 
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